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Keitä me olemme?



Tutkimuksen toteuttaja

Suomen suurin 
elinkeinoelämän
järjestö

• Ainutlaatuinen kansanliike, 
yrittäjäliike ja elinkeinojärjestö

• Tyytyväinen ja osallistuva 
jäsenistö

• Valtakunnallista, alueellista ja 
paikallista vaikuttamista 
yrittäjyyden puolesta 

Vahva 
vuorovaikutus
eri osien välillä

Valtakunnallista
toimintaa läpi

Suomen

Paikallista 
toimintaa

Alueellista ja 
toimialakohtaista 

toimintaa

Kansainvälistä
toimintaa 

EU-tasolla
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Yrittäjien
perustama järjestö

Paikallis-
yhdistyksiä

378

Alue-
järjestöjä

20

Toimiala-
järjestöjä

61

Luottamus-
henkilöitä

n.  3 800Jäsen-
yrityksiä

115 000

Yrittäjiä kuntien 
valtuustoissa 

2 100

Työpaikkoja 

660 000 
(ml. yrittäjät)
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Pk-yritysbarometri, kevät 2022 aluekalvot6

9. Yrityksen merkittävin työllistämisen este, % yrityksistä
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Ei ole tarvetta työllistää

Työvoiman saatavuus

Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus

Työn sivukulut

Palkkataso

Irtisanomisen vaikeus

Osa-aikaisen työntekijän palkkauksen vaikeus

Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet
kuin irtisanomisenvaikeus

Verotus

Muu

Ei vastausta

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Koko maa

14.2.2022
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Henkilöstöannit
Digitaalisten palveluiden lisääminen

Johtamistaitoihin panostaminen
Kansainvälistyminen, mihin maihin?

Kustannusten karsiminen
Liiketoimintamallin kehittäminen tai muuttaminen

Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen
Pääomasijoittajien mukaan ottaminen

Rahoitusrakenteen muuttaminen
Tuotantokapasiteetin kasvattaminen

Uusien asiakassegmenttien löytäminen
Uusien osaajien palkkaaminen

Uusien tuotteiden ja/tai palvelujen kehittäminen
Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen

Yrityksen oman henkilöstön osaamisen kehittäminen…
Yritysostot

Jotain muuta, mitä?

Mitkä seuraavista ovat yrityksellenne keskeisimmät keinot kasvun 
hakemisessa? N=203

Lähde: Yritysten kasvun suunta 2022
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Kasvun rajoitteet vuosina 2021 -2022

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Byrokratia ja lupakäytännöt
Investointien lykkääntyminen

Kaavoitus ja/tai toimitilat
Kilpailutilanne

Kysynnän riittämättömyys
Lainsäädäntö

Myynti ja markkinointi
Oma jaksaminen

Osaavan henkilöstön löytäminen
Rahoituksen riittämättömyys

Tietoliikenneyhteyksien riittämättömyys
Tuotteiden ja/tai palvelujen laatu

Verotus
Yrittäjän omat johtamistaidot

Yrityksen ulkopuoliset riskit (esim. pandemiat yms.)
Yrityksen tuotteet ja/tai palvelut

Yrityksen työilmapiiri
Yrittäjän eläköityminen

Tulossa oleva omistajanvaihdos
Jotain muuta, mitä

2021 2022Lähde: Yritysten kasvun suunta 2022



Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntaohjelma 2022 - 2025,

kommentteja



Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa

- Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät mukana maakuntaohjelman suunnittelussa

Muutamia nostoja sisältökärjistä:
- Johtamisen tukeminen ja kansainvälisen osaamisen kokemusten ja osaamisen jakaminen. 
- Yrittäjien jaksamiseen vaikuttavien riskien arvioiminen ja näiden riskien madaltaminen. 
- Kasvua ja työllisyyttä tukevan (mikro)yrittäjyyden tavoitteellisen myynti- ja markkinointi-

osaaminen kehittäminen ja tukeminen. 
- Yrittäjyyden ja työllistämisen kynnyksen alentaminen ja työvoiman arvioinnin, tarpeen ja 

yritysyhteistyönnäkökulman vahvistaminen.
- Yritysten kansainvälistymiskehityksen tukeminen. 
- Hyödynnetään ja kehitetään alueen palvelumarkkinaa laajasti ja yhteensovitetaan, että

julkinen sektori ei kilpaile yksityisen palvelumarkkinan kanssa. 
- Työllistymisen edistäminen, erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden työllistäminen. 
- Investointeihin kannustaminen ja niiden rahoittaminen. 
- Yritysten kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen tukeminen ja rahoitus.



Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa
Muutamia nostoja sisältökärjistä:
- Tuotekehityksen jatkuva varmistaminen ja tukeminen. 
- Kasvua rajoittavien käytännön esteiden poistaminen ja niiden tukeminen (pk-yritykset). 
- Yritystoiminnan liiketoimintamallien uudistamistyö ja uusien teknologioiden hyödyntäminen

(digitaalisuus, automaatio ja tekoäly). 
- Vastuullisuusajattelun ja liiketoimintaideologian kehittäminen ja näkyväksi tekeminen pk-

yrityksissä. 
- Yritysmyönteisyys, sujuvuus sekä vaikuttavuusarviointi päätös-, lupa- ja kaavaprosesseissa. 
- Olemme tavoitettavia, oikein asennoituvia sekä kielitaitoisia asiakaspalvelijoita toinen 

toisillemme. 
- Yrittäjyyskokeilujen mahdollistaminen elämän eri vaiheissa. 
- Yrittäjyysopetuksen vahvistaminen kaikilla koulutustasoilla. 
- Osa-aikayrittäjyyden tukeminen. 
- Omistajavaihdostoiminnan turvaaminen. 
- Maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen. 
- Startup -yrittäjyyden edistäminen. 
- Monipaikkaisen yrittäjyyden edistäminen. 
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